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Anežka Přemyslovna 

Anežka (1211 -1282), dcera Přemysla Otakara I., o šest roků mladší sestra Václava 

I., zakladatelka a první abatyše Anežského kláštera klarisek v Praze Na Františku 

(založeného 1233). Po staletí byla v Čechách uctívána jako světice. Za blahoslavenou ji 

však prohlásil teprve papež Pius IX. roku 1874. V roce 1990 byla svatořečena. Anežka 

Přemyslovna, žena krásná a ctižádostivá, se hned na prahu dospělosti zklamaně odvrátila 

od světa k bohu. České princezně už v dětství svitla naděje, že se jednoho dne stane 

císařovnou: snad v osmi letech (roku 1219?) byla zasnoubena o něco staršímu synu 

Fridricha II. Jindřichovi. Plánovaný sňatek však vzbudil nelibost konkurenčních rodů a 

vyvolal složité pletichaření… 

Anežka, léta vychovávaná a připravovaná pro roli císařovny, vyšla ze souboje 

naprázdno. Ještě se vynořila naděje, že si vezme anglického krále Jindřicha III.  

Plantageneta, jenže i z toho vzápětí sešlo. A tak pokořená Přemyslovna „ jako holubice 

ulétla z potopy ničemného světa do archy svatého řádu“. Svou ctižádost na příště 

ztotožnila se zájmy katolické církve… 

Král Václav I. sestru Anežku velmi miloval, vážil si její vzdělanosti a zbožné čistoty, 

takže princezna proměněná v abatyši mohla nejen pečovat o církev, ale i ovlivňovat 

českou politiku. 

 

1. Kdo byl otcem a bratrem Anežky Přemyslovny? Přemysl Otakar I. , Václav I. 

2. Proč se stala abatyší? neprovdala se, byla pokořena 

3. Kdo měl být jejím manželem? Jindřich  syn - Fridricha II. a Jindřich 

III.Plantagenet -anglický král 

4. Kterou církev reprezentovala? katolickou 

5. Co se odehrálo v roce 1874 a 1990? 1874 – byla blahoslavena; 1990 

svatořečena 

6. Která významná stavební památka v Praze nám Anežku připomíná? 

Anežský klášter Na Františku – založen 1233 

7. Čím byla vzorem pro ostatní? vzdělaností a čistotou 

 

Zdroj: HORA, Petr. Toulky českou minulostí: 2. díl. 1. vyd. Praha: Práce, 1991, 453 s. ISBN 

80-208-0111-1. 
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